Beslutsprotokoll

Datum

150504

Plats

Bergsåkers folketshus

Närvarande

Lennart Bergström
Annette Blomqvist
Lotta Burefjord
Roger Englund
Linnéa Eriksson
Roger Hallin
Lars Jonsson
Kerstin Larsson
Raymond Lövgren
Jonny Norén
Lars Näslund
Annki Rosth
Inga Öström

11 (3)
(3)

Inte närvarande

Samtliga var närvarande.
Första rubrik här
§ 27

Mötets öppnande
Jonny Norén förklarade mötet öppnat.

§ 28

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes. Den nya formen godkändes.

§ 29

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§ 30

Val av justeringsperson
Till justeringsperson för mötet valdes Roger Englund.

§ 31

Information från sekreteraren
Aktivitetsplan – Uppföljning av aktivitetsplan.
Förslagslådan – Klippkort i caféet. Styrelsen beslutar att ta fram sådana.
Varje ruta 5 kr. Totalsumma 100 kr.
Kurs i webbadministration kommer att anordnas i augusti av
danssportförbundet. Styrelsen beslutar att våra webadministratörer får gå.
Önskemål från om buggkurs i Ånge. De ordnar lokal och om vi kan ställa
upp med instruktör. Vad är lägsta antalet deltagare?
Frågan skickas över till instruktörerna. Kostnad 50 kr pers/timme, 25
kr/pers/tim till de som är under 25 år samt resekostnad.

•
•
•
•

§ 32

Information från kassör
• Info om det ekonomiska läget.
• Byte av bank av bank från Handelsbanken till Swedbank gjordes 150420.
• Obetalda kursavgifter – Personer som anmält sig men inte avbokat, hur
gör vi med dem? Styrelsen beslutar att antagningen bekräftas senast den
betalningsdag som angiven på fakturan. Betalas inte avgiften så går
platsen till någon annan.
- Nivå 1 får prova på två ggr och kan sedan få återbetalning om de ej vill
fortsätta. Tredje gången görs avprickning på plats.
- Vid paranmälan måste båda ha betalt kursen för att antas.
- På nivå 5 och Mic-teams parträning tas paranmälan bort men 0% sätts
som differensen mellan förare och följare.
- Information via nyhetsbrev, på hemsidan samt via utskick från
dans.setill de som inte betalt om att antagning sker först vid betalning.

§ 33

Information från marknad
• Skrivelse rörande kursavgift för parträning samt förkunskaper. Styrelsen
beslutar att det ska vara minst nivå 3 som förkunskap. Kursen är endast
för de som är anmäld till annan kurs hos Trolldansarna. Kursavgift 200 kr.

§ 34

Information från teknik
Ingen information har inkommit.

§ 35
•

Information från kurs vuxen
Förfrågan om extern kurs i Kramfors. Styrelsen beslutar att en sådan kan
genomföras om Trolldansarna får ok från buggföreningen i Kramfors.

§ 36

Information från fastigheter
• Arbetsdag i Rotundan: Oljning av underkanten av fasaden på Rotundan
kvarstår samt lite målning. Domänansvariga återkommer om dag.

§ 37

Information från utbildning
• WestCoast-swing. Spirorna kommer att köra en grundkurs i september.
Samma upplägg som vi hade här. Styrelsen rekommenderar att vi deltar
i deras grundkurs och själva satsar på en fortsättningskurs på
senhösten.

§ 38

Information från trivsel
Mycket trevlig vårfest! Bra jobbat!

§ 39

Information från Magic (ungdom)
• Fler personer behöver engageras. Fler instruktörer och administrativt
stöd som lobbar mot förskolor etc.
Allmänna arvsfonden krav är att vi minst lånar ut våra lokaler till
förståndshandikappade samt barn- och ungdomsverksamhet.

§ 40

Information från tävling
• Resultatet från tävlingen i Stockholm är placering på 13:de plats.

§ 41

Övriga frågor
• Styrelsen beslutar att ändra koder på alla lås innan sommaren.

•
§ 42

Inbetalning till Renoveringsfond Rotundan. Styrelsen beslutar att lägga
upp ett bankgiro, möjliggöra Swish. Tydliggörs på hemsidan.

Nästa möte
150608, kl. 18.30 på Bergsåkers folketshus

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Lotta Burefjord

Jonny Norén

Roger, Ragge, Englund

